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İZGAZETE
İ Z M İ R ’ İ N  G A Z E T E S İ

Sizlere layık 
olacağıma 
inanıyorum 
s.5

25 Haziran’da 
tüm Türkiye’de 
çiçekler açacak
s.10

CHP Genel Merkezi’nin daveti üzerine DİSK Genel 
Başkanlığı’ndan istifa  ederek, İzmir milletvekili 
aday  adayı olan Kani Beko,  çalışmalarına başladı. 

‘İNSANLARA GÖZÜM DİYE HİTAP EDER’
Adaylığını açıkladıktan sonra, başta sendikalar, odalar, de-

mokratik kitle örgütleri ve  Balkan Göçmenleri Dernekleri ol-
mak üzere, toplumun  bir çok kesiminden destek gören CHP 
İzmir Milletvekili aday adayı Kani Beko’ya bir destek de Prof. 
Dr. Emre Kongar’dan geldi: “DİSK Bașkanı Kani Beko, ișçi tem-
silcisi olarak CHP’ye çok yakıșır” dedi. Gazetemizin bu sayısın-
da ayrıca Yılmaz Özdil’in ‘Lastikçi Kani’ yazısına yer verdik. s.9 

TACETTİN BAYIR: ‘NEREDE KALMIȘTIK?’
İYİ Parti’nin  seçimlere katılabilmesi için partisinden istifa 

ederek  İYİ Parti’ye geçen, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘çapacı’ 
milletvekili Tacettin Bayır,  ‘görevini tamamlayınca’ ‘yuvaya’ 
geri döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden milletve-
kili olmak için adaylık başvurusunu yaptı. Tacettin Bayır başvu-
ru yaparken çekindiği fotoğrafı ‘Nerede kalmıştık?’ sorusu ile 
paylaştı.  s.8

Kadınların 
meclisteki 
sesi olmak 
istiyorum s.3

ANIL FEROĞLU’NDAN 
MİTİNG GİBİ TOPLANTI
İzmir’in birçok ilçesinden CHP üyelerinin 
katıldığı açıklamada Mustafa Anıl Feroğ-
lu’nun konuşmaları  “Gençliğin gururu Anıl 
Feroğlu, işte Örgüt İşte vekil”  sloganları ile 
kesildi.  .s.4

LASTiKCi KANi
MECLiSE

.

“UNESCO Dünya Kül-
tür Mirası” koruma 
bölgesinde bulunan ve 
“Ekolojik Hassas Bölge” 
olarak tanımlanan Ber-
gama Kozak yaylasında 
kurulmak istenen altın 
madenine ÇED olumlu 
kararı çıkmasına İzmir 
milletvekili Zeynep Al-
tıok tepki gösterdi. s.5

Altay 
şampiyon s.11

LASTiKCi KANi

Kani Beko ve Tacettin Bayır, 1 Mayıs İșçi 
Bayramı’nda DİSK kortejinde birlikte yürüdü.

ALTIOK 
BERGAMA’YI 

KORUMAYA
KARARLI

Türkiye yeniden 
Cumhuriyet 
değerleriyle 
buluşacak s.2
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BARIȘ
EREL

Adına ister erken deyin ister 
baskın deyin 24 Haziran 2018 
de bir seçim yapacağız.16 Nisan 
Referandumunda oylanan “Baş-
kanlık Sisteminin” 2019 yılındaki 
olağan seçim tarihi beklenme-
den fiilen hayata geçmesi için 
alınmış bir karar. Aslına bakar-
sanız hükümet 2017 başlarında 
yürürlüğe koyduğu olağan seçim 
ekonomisini giderek hızlandırı-
yor. Son olarak açıkladığı pakette  
vergi afları, imar affı, emeklile-

re iki bayramdan önce biner lira 
ikramiye verilmesi gibi bütçeye 
ciddi yük getirecek düzenlemeler 
var.

Her seçim dönemi öncesi sık-
ça sözünü ettiğimiz “Seçim Eko-
nomisi” kavramını tarif etmekte 
yarar var. En basit haliyle siyasal 
iktidarların yeniden iktidara ge-
lebilmek için seçim öncesi eko-
nominin tüm enstrümanlarını 
bu amaçla kullanması olarak 
tanımlayabiliriz. Örneklemek ge-
rekirse; Vergi ve imar cezalarının 
affedilmesi, tarımsal destekler, 
asgari ücretin artırılması, memur 
ve emekli maaşlarına yapılacak 
zamlar, enflasyon-faiz denge-
sinin yönetilememesi, kredilerin 

teşvik edilmesi gibi daha çoğal-
tabileceğimiz maliye politikası-
nın seçim politikasına alet edildi-
ği uygulamalar. Tüm bu popülist 
uygulamaların seçimlerden son-
ra halka yüksek enflasyon, vergi 
ve zam yağmuru olarak geri dön-
düğü de tecrübe edilmiştir.

Haklı olarak seçim ekonomi-
sinin dünyanın diğer ülkelerinde 
de uygulandığını hatırlatanlar 
olacaktır. Ancak bu uygulamalar 
demokrasinin geliştiği, şeffaflı-
ğın, hesap verilebilirliğin arttığı 
ekonomilerde düşük düzeyde 
kalırken, demokrasinin fazla ge-
lişmediği, şeffaflığın, hesap veri-
lebilirliğin azaldığı ekonomilerde 
oldukça fazla yer tutuyor. 

Her ne kadar mevcut iktidar 
seçim ekonomisi uygulamadığını 
söylese de son üç yıla baktığı-
mızda rakamlar bunun tam ter-
sini gösteriyor.

Tablo bize seçim ekonomisi 
uğruna 2017 yılında ülkenin cari 
ve bütçe açığının, ne kadar zor-
lanırsa zorlansın enflasyon ve iş-
sizlik oranlarının aksine ne kadar 
yükseldiğini gösteriyor.

Muhalefet ülkenin uzunca bir 
zamandan beri siyasal, ekono-
mik, politik olarak iyi yönetile-
mediğini söylüyor. 

Ekonomik veriler hem de 
devletin resmi kurumlarının açık-
ladığı göstergelerde bunu des-
tekler durumda. İç ve dış borcun 

artması, orta sınıfın küçülmesi, 
yabancı sermayenin temkin-
li yaklaşımı, işsizlik oranları gibi 
veriler hükümette strese yol açı-
yor ve bunun neticesinde bir se-
çime gidiyoruz.

Tüm bu olumsuz ve karamsar 
tabloya rağmen parlamenter re-
jimin yeniden ve daha güçlü inşa 

edileceği, kuvvetler ayrılığına 
dayanan, laiklikten ödün verme-
yen, dünya ile barışık, ekonomi-
yi evrensel kuralları ile yöneten 
bir yapıya tekrar kavuşmamız 
mümkün. 

“Seçimle” değil “geçimle” 
meşgul olacağımız günlere en 
kısa sürede kavuşmak dileğiyle.

SEÇİM EKONOMİSİ Mİ 
GEÇİM EKONOMİSİ Mİ?

YENİDEN CUMHURİYET DEĞERLERİYLE...
Cumhuriyet Halk Partisi Eski İl Başkanı Ali Asuman Güven 27. dönem 
milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu  CHP Genel Merkezi’ne yaptı.

24 Haziran seçimlerinin Tür-
kiye açısından çok büyük bir 
öneme sahip olduğunu vurgula-
yan Güven, ülkenin hemen he-
men her alanda kötü durumda 
olduğunu ve hem iç hem de dış 
politikası başarısız bir duruma 
geldiğini ekonomi tıkandığı söy-
leyerek. Türkiye’nin her alanda 
sorun yaşadığını vurguladı. 

Güven “ Böyle sıkıntılı bir 
süreçte seçime gitmek zorunda 
kaldık. Bu seçim için şu an muha-
lefetin kazanma şansı her geçen 
gün artıyor. AKP’de ciddi sıkıntı-
lar var. Muhalefet eğer ortak bir 
paydada buluşarak, seçimi ikinci 
tura taşıyabilirse Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde kesinlikte ba-
şarılı oluruz diye düşünüyorum. 
Türkiye’yi yeniden Cumhuriyet 
değerleriyle buluşturma şansı-
mız da olur. 

Bu amaçla siyaset yapıyoruz. 
Diğer bir yandan işin içine millet-
vekili seçimleri de giriyor” dedi.

Siyasi deneyim ve birikimiyle 
partiye her alanda katkı koyma-
ya çalıştığını ifade eden Güven, 
örgütten gelen bir ismin listede 
yer almasının gelecek kuşaklara 

da örnek olabileceğini söyledi. 
Güven sözlerini şöyle sür-

dürdü: “Milletvekili adayı göste-
rilirsek, İzmir’de tanınan ve CHP 
siyasetinin aktörlerinden biri 
olarak hem İzmir halkı hem de 
partililer tarafından sempatiyle 
karşılanacağını düşünüyorum. 
Arkadaşlarımız destekliyor, tav-
siye ediyor. Ben de o öneriler 
ve takdirler karşısında takvim 
açıkladığında aday olmayı dü-
şünüyorum. Arkadaşlarımız bizi 
görmek istiyor. 

Örgüt içinden çıkan, uzun yıl-
lar örgüte emek vermiş ve il baş-
kanlığı yapmış bir arkadaşlarının 
vekil olarak onurlandırılması, 
örgütte emek 
verenleri de 
ileriye yö-
nelik teşvik 
edecektir. 
B i z l e r 
l i s t e -

lerde olursak, daha sonraki gele-
cek kuşaklara örnek olur.”Güven sözlerini şöyle sür-

dürdü: “Milletvekili adayı göste-
rilirsek, İzmir’de tanınan ve CHP 
siyasetinin aktörlerinden biri 
olarak hem İzmir halkı hem de 
partililer tarafından sempatiyle 
karşılanacağını düşünüyorum. 
Arkadaşlarımız destekliyor, tav-
siye ediyor. Ben de o öneriler 
ve takdirler karşısında takvim 
açıkladığında aday olmayı dü-
şünüyorum. Arkadaşlarımız bizi 
görmek istiyor. 

Örgüt içinden çıkan, uzun yıl-
lar örgüte emek vermiş ve il baş-
kanlığı yapmış bir arkadaşlarının 
vekil olarak onurlandırılması, 
örgütte emek 
verenleri de 
ileriye yö-
nelik teşvik 
edecektir. 
B i z l e r 
l i s t e -

cek kuşaklara örnek olur.”
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ÜRGEN TEPE/ İZ GAZETE  
7 Haziran 1992’de yeni kurulan 

Seyrek Belde Belediye Başkanlığı’na 
seçilen ve  kapatıldığı 2009 tarihine 
kadar da belediye başkanlığı görevini 
yürüten  Uçar'la  Millet İttifakı'ndan, 
cinsiyet kotasına, erkem seçime bir çok 
konuyu konuştuk.

Belediye Başkanlığı yapmış bir 
kadın olarak, kadının siyasetteki yeri 
sizce yeterli mi?

Cevabı anlamak için durumu tes-
pit etmek için matematik çok gerekli. 
Matematikteki rakamı bilirsek azı na-
sıl, çoğu nasıl olduğunu biliriz. Ben bir 
belediye başkanıyım.  3 Nisan 1930'da 
Atatürk ülkemizde kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı verdi. Türkiye'nin ilk ka-
dın belediye başkanı Artvin Kılıçkaya 
Beldesi'nden Saniye Ardahan oldu. O 
günden 1930’dan 2014 kadar 1992 
yılında İzmir Cumhuriyet Halk Partisi 
siyasi tarihinin ilk ve tek kadın belediye 
başkanı oldum. Toplam 88 yılda 5 mil-
yon nüfuslu İzmir’in 10 kadın belediye 
başkanı oldu. Şuan görevde olan 3 ka-
dın belediye başkanı da dâhildir. Aysel 
hanımı geçmeyelim, 99 yıllık Bornova 
Belediyesi'nin tek kadın belediye baş-
kanıydı. Geçenlerde kaybettik, Allah 
rahmet eylesin. Yani İzmir'in toplam 9 
yaşayan belediye başkanı var ve onlar-
dan biriyim çok şanslıyım. İzmir’i temsil 
ettim. Cumhuriyet kadınıyım, Atamın 
bana verdiği hakları kullandım. Şimdi 
Türkiye'ye getiriyorum sayıyı, Türki-
ye'deki kadın belediye başkanlarının 
sayısını ben çıkardım, Türkiye'de yoktu. 
Gazeteciyim mesleğim işe yaradı, bu-
gün itibari ile toplam 18 yerel seçimde 
88 yılda 31 bin erkek belediye başka-
nı seçtik,  119 kadın belediye başkanı 
seçtik. Şimdi bu rakamları önümüze 
koyamazsak, azın ne demek çoğun ne 
demek olduğunu anlayamayız.

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki 
yüzde otuz beşlik cinsiyet kotasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu kota 
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kadın-
ların siyasi hayata katılımını nasıl et-
kiliyor?

Cinsiyet kotası herkese lazım. Öyle 

önemli bir kavram. Aslında İzmir'in 
yarısı kadın, yarısı erkek. Ülkedeki ka-
dınların yarısı kadın, yarısı erkek aşağı 
yukarı böyle. Hayatın her alanında ka-
dınlar var, evde karar veriyor, evi toplu-
yor dengeyi kuruyor.  Ülkeleri hakkında 
karar vermeyi istediklerinde  "hayır 
sırası değil ülke çok zordan geçiyor."  
öyle değil aslında tam da bugün kadına 
çok ihtiyaç var. Bunun altlığı da oluştu. 
Bizim genel başkanımız Kılıçdaroğlu 
bence sıfır barajla herkese demokrasiyi 
kullandırma çabası ile kendi egosunu 
aşarak kendi rakibine cumhurbaşkan-
lığı adaylığını önermesi ile Türkiye'nin 
Gandi'si olmuştur.  Çok gurur duyuyo-
rum, çok onur duyuyorum. O zaman 
bunun kadın ve emek ayağının olaca-
ğına çok inanıyorum. Ben ön seçimden 
çıkan CHP'nin İzmir tarihindeki ilk kadın 
belediye başkanıydım. 81 aday adayı 
içinden İzmir'i temsil etme onurunu 
kazanmış olan tek kadınım. Bu benim 
gibi sıradan bir insanın onur madalya-
sıdır. Şimdi benim bunları yapan genel 
başkanımın, benim örgütümün emek 
torbasını çok kullanacağına inanıyo-
rum.

Erken seçim nedeniyle ön seçim 
olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi 
merkez yoklama ile adaylarını belirle-
yecek.  CHP örgütü içinde emek ver-
miş insanların aday olmaları gerektiği 
ile ilgili örgütün içinden çıkan isimleri 
aday olarak görmek istiyorlar. Siz ör-
gütün bu talebini nasıl değerlendiyor-
sunuz?

Buna bir fırsat var aslında, dün 
itibariyle genel merkezimizin örgüt-
lerden sorumlu genel başkan yardım-
cılarımız Bülent Tezcan ve genel sek-
reterimiz Akif Hamza Çebi  imzaları ile 
bir genelge yayınlandı. Orada diyor ki, il 
ilçe kadın ve gençlik kolları herkes ken-
di bölgesindeki aday adayları içinden 
kendi istediklerini yazıp bir zarfa koyup 
genel merkeze gönderecek. Bu aslında 
bir anlamda örgütün ön seçimi, ben iyi 
buluyorum doğru buluyorum bu sonu-
cu. Keşke ön seçim olsaydı. Ama süre 
dar maalesef.

Baskın seçim ve ya erken seçim 
için ne düşünüyorsunuz?

Bence bu bir baskın seçim değil-
di. Ben bir gazeteciyim meraklıyım da 
meclisi takip ediyorum. Neler tartışı-
lıyor genel kurullarda takip ediyorum, 
hobilerim arasındadır meclisi takip 
etmek.  Mesela tek bütçede topladılar 
kamu kurumlarını, bu aslında seçimin 
son adımıydı. Cumhurbaşkanı tüm yet-
kiyi kendisinde toplamıştı. Diyelim ki 
muhalefet partisi belediyeleri de ken-
di paralarını harcamak için saraydan 
izin almak zorunda kalacaktı. Aslında 
bu yasa çıktığı gün bu seçimin haber-
cisiydi. Ben bunu görmüştüm Zekeriya 
Temizel bunu görmüştü. Biz onunla 
bir birlikte çok konuşmuştuk,  yaygara 
yapmaya çabalamıştık.  O gün aslında 
seçim görüne görüne geldi. CHP'de 
sürpriz değil bu seçim, biz 2015'den 
beridir, ön seçimle sokağa çıktık. Hiç 
kimse eve girmedi, biz hazırız. Hayır-
dan sonrada hazırdık aslında.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ka-
tıldığı Millet İttifakı ile ilgili ne düşü-
nüyorsunuz?

Ben ittifakın insanların normalleş-
me ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü bir evde bile  Hepimiz Beşiktaşlı 
değiliz, hepimiz Galatasaraylı değiliz, 
hepimiz Fenerbahçeli değiliz. Renkle-
rimiz var, hepimiz kardeşiz. Konuşu-
yoruz, birbirimizi kızdırıyoruz, sitemler 
ediyoruz ama hepimiz kardeşiz so-
nuçta. Bu ittifakın sonucunda genel 
başkanımız Kılıçdaroğlu'na gerçekten 
teşekkür ediyorum. Genel başkanımızı 
seviyordum, şimdi takdir ediyorum ve 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz nor-
mali unuttuk.  İktidarı şiddet üzerinden, 
çatışma üzerinden kurguladık. Üretimi 
unuttuk, üretimi unuttuğumuz için; 
üretim denilince sadece inşaat yapma-
yı anladık. Samanı getirdik, eti getirdik. 

Bizim bir çabamız var şimdi Foça’da 
bir kalkınma kooperatifi kurduk. 30 
üyemiz var 25 kadın aslında ne yapıyo-
ruz kooperatifte üretim yapıyoruz.  Biz 
zehirlenmek istemiyoruz. Doğru gıda-
ları yemek istiyoruz. Yüzde yüz ekmek 
yemek istiyoruz. Yüzde yüz yoğurt yi-
yoruz Foça'da bunu herkes biliyor. Bu 
bizim için avantaj şimdi bunu üretime 
yansıtmaya çalışıyoruz.  Aslında ka-

dını işte cinsiyet kotası ile ona değer 
vermek ile değil kadının üretimin ken-
disidir zaten. Doğa anadır, bir parçası-
dır.  Kendi bedeninden başka bir canlı 
üretiyor. 

Her şerde bir hayır vardır diyorum, 
bu seçimin tüm renkleri bir araya ge-
tirdi. Herkes bir birine daha nazik daha 
gözünün içine sevgiyle bakıyor.

Siz neden adaysınız?
Ben şunun için adayım. Halk 

bana bir belediye'nin 1992'de kuru-
cu 2009'da kapatıcı belediye başkanı 
olma imkânı verdi. Sonrasında ortak 
akılla 17 yıl yaşayan bir belediyenin 
12 yılında benim ve arkadaşlarımın bir 
tarzı oldu. Bir sosyal demokrat kadın 
belediye başkanı olarak ve arkadaşla-
rımla biz olmayı ortak aklı, ortak yöne-
timi başardık.  Bunu nasıl söylüyoruz,   
bir eğitim kenti bıraktık tarihe, imar 
planın bittiği, imar uygulamasının bitti-
ği bir kent bıraktık geriye. Ben okumak 
için köyü terk etmişti ailem şimdi bizim 
köye geliyorlar okumak için insanlar.  6 
tane fakülte var.   Bu çorba da tuzum 
olduğu için gurur duyuyorum. Artık 
Belediye başkanlığı bölümünde yete-
rince tecrübelendim, özgür bir kadınım.  
Mecliste kadınların temsilcisi olabili-
rim. Çiftçiyim ben pamuğun ne demek 
olduğunu, çapa yapmanın ne demek 
olduğunu biliyorum ben emekçi bir ai-
lenin çocuğu olarak büyüdüm. Onların 
sorunlarını meclise taşıyabilirim.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tay-
yip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde grup 
toplantısında "Millet ne zaman tamam 
der ise o zaman çekiliriz." dedi. Bugün 
de  üstüne " Gençler  sıkıldınız biliyo-
rum. " dedi. Tamam mı, sıkıldınız mı?

Ben hem tamam hem sıkıldım di-
yorum.  Aslında şundan sıkıldım. Biz 
bazen üzerimizdeki elbiselerin ömür 
boyu bizim olduğunu düşüyoruz. Nor-
mal olan bir gün öğrenci olursunuz, bir 
gün doktor olursunuz, bir gün cumhur-
başkanı olursunuz. Bunlar önemli değil 
önemli olan isminiz. Amerika bizden 
daha mı geri, hayır değil orada 2 dö-
nemle sınırlıyorlar. AK Parti yanlışları-
nı hiç görmedi. Görmedikleri için hata 
yaptılar.

KADINLARIN MECLİSTEKİ TEMSİLCİSİ 
OLMAK İSTİYORUM
CHP’nin İzmir’deki ilk kadın 
belediye başkanı ve 27. dönem 
milletvekili aday adayı Nurgül 
Uçar gazetemize konuştu. 

Bir çok STK'nın ve vatandaşın 
katıldığı basın açıklamasında Meh-
methanoğlu neden şu ana kadar 
beklediğini, Cumhuriyet Halk Par-
tisi'nden neden aday olduğunu ve 
neden milletvekili aday adayı oldu-
ğunu anlattı.

Mehmethanoğlu " Neden şim-
diye kadar bekledim. Her halde bu 
bir süreç. Milletvekilliği önemli bir 
görev sorumluluk. 

Bu sorumluluk. Bu sorumluluğu 
alabilmek için, insanın kültürel, si-
yasi ve sosyal birikimlerinin yeterli 
olması gerekir. Bunu hissettiğim 
anda bu göreve talip oldum." dedi.

DEVRİMCİYİM DEMOKRATIM
Mehmethanoğlu Cumhuriyet 

Halk Partisi'nden neden aday ada-
yı  olduğunu, gençlik yıllarından bu 
yana devrimci , demokrat  tavrına 
ve  insan hakları savunusu olduğu-
na bağladı.  

Mehmethanoğu "Bu özelliklerim 
nedeniyle, ülkemizde demokrasi-
nin ve insan haklarının savunucusu 
olan,Cumhuriyet Halk Partisi'nde 
yer aldım." dedi.

EN ÖNEMLİ SORUN PARLEMENTER SİSTEM-
DEN DİKTATÖRLÜĞE GEÇME HAYALLERİ

Mehmethanoğlu Neden Millet-
vekili  olmak istediğini de şu sözleri 
ile anlattı, "60 yaşındayım bir çok 
sosyal kültürel ve siyasi birikimim 
var. bu birikimlerimi partim, ülkemiz 
ve halkımız yararına kullanmak isti-
yorum. 

Ülkemizde şu anda en önemli 
sorunun demokratik parlamenter 
sistemden diktatörlüğe geçme ha-
yalleri ve çabaları olduğunu görüyo-
rum.  Önümüzdeki seçimler bu yüz-
den önem kazanmaktadır. herkesin 
bu mücadelede aktif olarak yer al-
ması gerekmektedir. Ben de bu mü-
cadelenin ön saflarında yer almak 
için milletvekili  olmak istiyorum. 

 KÜRT SORUNU DEMOKRATİK BARIŞÇIL 
YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLÜR

Mehmethanoğlu açıklamasında 
Kürt sorununa da değinerek ülkenin 
bir diğer önemli sorununda Kürt so-
runu olduğunu söyledi. Kürt soru-
nunu CHP'nin çözeceğini söyleyen 
Mehmethanoğlu, demokratik ve 
barışcıl yollarla Kürt sorunun çözü-

leceğini söyledi.
AVUKAT CEMAL MEHMETHANOĞLU 

KİMDİR?
1957 Kars doğumlu
Azerbaycan Türkü
38 yıldan beri İzmir'de yaşa-

makta
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk 

Fakültesi mezunu.
5 Yıl Avukatlık yaptıktan sonra, 

ticaret hayatına atıldı. 
Önceleri Boran Gayrimenkul 

Kıymetler Merkezi Ltd. Şti adlı şir-
keti ile daha sonra ise Cemlak Ulus-
lararası Emlak Organizasyonu Ltd. 
Şti ile, ticari faaliyetlerini sürdürdü.

Azerbaycan Kültür Merkezi Der-
neğinin kuruculuğunu ve  5 yıl baş-
kanlığını yaptı. 

1996-1997 yılları arasında, FM 
kanalından yayın yapan, Radyo Bo-
ran adlı radyo ile, Azerbaycan Mü-
zikleri yayınladı.

2012 yılında, İnternetten yayın 
yapan, Can Azerbaycan Televizyonu 
adıyla bir televizyon kurdu  ve www.
canaz.tv adresinden 1 yıl süreyle 
yayın yaptı.

‘KÜRT SORUNU DEMOKRATİK YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLÜR’
İş adamı ve avukat Cemal  Mehmethanoğlu, Tepekule Kongre Merkezi'nde 
basın toplantısı düzenleyerek CHP’den aday adayı olduğunu açıkladı.
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Bir umudum sende
Bazı insanlar vardır hani. 

Onlar, diğerlerinden çok fark-
lıdır. İnsanoğlu doğar, yaşar, 
ölür. Bazı insanlar, sanki dün-
yaya diğer insanlar için gelmiş-
lerdir. Onların ellerinde en çorak 
topraklar, ürün verir. Bükülmez 
eğilmez demirler bükülür eği-
lir. Asırlardır köşede unutulan 
bir makine çalışmaya başlar. 
Makina sesi, insan sesine ka-
rışır. O adamların sesi duyulur 
uzaklardan; gümbür gümbür 
makine seslerine karışır ses-
leri. Karanlık bir gecede nasırlı 
eller birleşir. Çok uzaklarda acı-
ların ve adaletsizliğin yankısı; 
çocuk, kadın, erkek; işçi, köylü, 
esnaf… Sesine karışır. Bakarsın 
bir zamanlar yalnız ve çaresiz-
ken, adaletsizlik sana gözünü 
dikmiş, seni öldürürken, umut 
bitmişken biri çıkar sana koca-
man bir yürek olur. İşte o za-
man devlerin değil, yüreği dev 
olanların yüreklerinin büyük 
olduğunu anlarsın. 

Kendini dev zannedenlerin 
ülkesinde nice gerçek devler de 
vardır: Bu devlerden biri Kani 
Beko. Yıllardır DİSK’in genel 
başkanlığını yaptığı süre içinde 
nerede bir hak alma mücadele-
si varsa biz onu orada gördük. 
Tekel direnişinde, Sümerbank 
ve şeker fabrikalarının satışı-
na karşı mücadelede tanıdık 
biz onu. Bu dev yürekli adam 
demokrasi mücadelesini bir an 
olsun bırakmadı. DİSK’in genel 
başkan koltuğunu bırakarak bu 
dönem yine işçilerin, ezilenlerin, 
ötekileştirilenlerin  sesi, soluğu 
olmak için koltuğunu bırakıp 
alanlarda mücadele etmek için 
CHP’den milletvekili aday adayı 
oldu. Çok da iyi yapmış bu dev 
yürekli adam. Meclisimizde ar-

tık işçilerle yıllarca aynı havayı 
teneffüs etmiş birinin olması ne 
güzel. Desenize artık meclis ko-
ridorlarında işçilerin o gümbür 
gümbür sesini de duyacağız. 
Yıllarca susturulmaya çalışılan 
işçi sesini; yeniden ama daha 
güçlü çalışmaya başlayan ma-
kinalar gibi duyacağız. O sesler  
bize yıllardır unutturulmaya, 
baskıyla yok edilmeye çalışılan 
hakları, mücadeleleri, adaleti ve 
demokrasiyi hatırlatacak. 

Neler görmedik, göreceğiz… 
Bir korku masalının sonun-

da, 
Eskiden, ama çok eskiden 
Cücelerin devleştiği bir ül-

kede, 
Dev yürekli adamların 
Güneşi  içen yüreklerini gör-

dük. 
Kolay değildir dev olmak... 
Kolay değildir lastikçi Kani 

Beko’nun Disk Genel Başkanlı-
ğına yükselişi. Bedeller ödeye-
rek o dev yüreğini büyütmesi. 
Kendini dev zannedenlerin 
ülkesinde, ülkeyi cehenneme 
çevirenler varken  ve yıllarca 
tek adam rejimini dayatanlara, 
inat şimdiye kadar 1404 kitap 
okumuş Kani Beko. Kendini dev 
zannedenler; gazetecileri, bili-
madamlarını, aydınları cezaev-
lerine doldurduklarında aslında 
bize de çok iyilik yaptılar. İşte 
biz o zaman devlerin değil, yü-
reği dev olanların yüreklerinin 
daha büyük olduğunu anladık. 
Şimdi herkese bu anlamda çok 
büyük görev ve sorumluluk dü-
şüyor. 

25 Haziran sabahı aydınlık 
bir güne uyanabilmek için, öz-
gür kalemlerin alınteriyle bu-
luştuğu aydınlık bir güne uyan-
mak için haydi sandık başına…

FEROĞLU’NDAN COȘKULU ADAYLIK AÇIKLAMASI

doganbeyazgul@tepas.com

DOĞAN 
BEYAZGÜL‘Gençliğin gururu

ANIL FEROĞLU’
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki  görevinden istifa ederek Cumhuriyet 
Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adayı olan Mustafa Anıl 
Feroğlu  yuvam dediği CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı binasında 
yaptığı basın açıklamasında aday adaylığını kamuoyuna duyurdu.

  Açıklamasını CHP Karşı-
yaka ilçe başkanı Uğur Yıldırım 
ile birlikte gerçekleştiren genç 
milletvekili adayı Feroğlu yüz-
lerce CHP üyesiyle açıklaması-
nı yaptı.

FEROĞLU: PARTİMİN EMRİNDEYİM!
Feroğlu konuşmasında, 

aday adaylığıyla ilgili şu söz-
leri kullandı: “Partimin her ka-
demesinde görev aldığım ve 
emek verdiğim için severek 
büyük bir onurla ve şerefle 
bugünde karşınıza milletvekili 
aday adayı olarak çıkmayı ken-
dime hem sandalye taşıdığım 
için hem bayrak astığım için 
hem cebimde çay içecek pa-
ram olmadığı halde arkadaşla-
rımla seçim çalışması yaptığım 
için bu hakkı görüyorum. Ben 
bu partinin öz evladıyım. Lise 
yıllarımdan beridir bu partim-
deyim. Burası benim yuvam. 
Partime hizmet etmeye devam 
edeceğim. İçinde bulunduğu-
muz süreç içerisinde partiden 
ne alırım değil, partiye ne veril-
mesi mantığıyla düşünülmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Ben 
görev yaptığım süre boyunca 
Büyükşehir Belediyesinin kır-
saldaki başarı hikâyesinin en 

büyük tanığı ve bir parçasıyım 
ve oradan eğer ki aday göste-
rildiğim takdirde partimize bir 
şeyler getirebileceğimi biliyo-
rum ve ben bunun için adayım. 
Biz genciz, genç olarak bir yola 
çıkıyoruz. Elbette geçtiğimiz 
süreçte ülke uçurumun eşi-
ğinde bunun farkındayız. O 
yüzden partinin her türlü ala-
cağa karara da saygılıyız. Aday 
gösterilsem de gösterilmesem 
de 25 Haziran sabahına kadar 
Mustafa Anıl Feroğlu çalışma-
ya devam edecek.” dedi.

Eşini ve çocuğunu yanına 
çağırdıktan sonra konuşması-
na devam eden Feroğlu “gide-
mediğimiz yer bizim değildir” 
diyerek her kapıyı çalacağını 
ve İzmir’in her köşesine ula-
şacağını söyledi.  Gençlere 
güvenilmesi gerektiğinin sa-
dece İzmir’de değil 81 vilayette 
gençlere destek verilmesinin 
öneminden bahsetti.  Kendisi-
ni desteklemeye gelenlere te-
şekkürlerini sunduktan sonra 
samimiyetim ve şeffaflığımla 
ilgili en ufak bir şüphe duydu-
ğunuz gün yarı yolda bırakma 
hakkına da sahipsiniz diyerek 
sözlerini tamamladı.

Seçim günü her okulda iki 
CHP’li gencin bulunacağını be-
lirten Uyan, “Bir tane oy çaldır-
mayacağımızın sözünü veriyo-
ruz” dedi.

24 Haziran’da oy kullana-
cak seçmenlerin yüzde 7’sini 
gençler oluşturuyor. Öğrenci ve 
genç nüfusun yoğun olduğu İz-
mir’de gençlerin vereceği oylar 
sonuçlarda belirleyici olacak.

Duvar’dan Nuray Pehlivan, 
CHP İzmir Gençlik Kolları Baş-
kanı Ozan Uyan ile seçim hazır-
lıklarını, oy hedeflerini ve seçim 
güvenliği için yapacakları çalış-
maları konuştu.

Yerelde kullanacağınız 
kampanya sloganınız var mı? 
Özel kampanya stratejileriniz 
olacak mı?

Yerele özel tabi ki sloganla-
rımız var. İl örgütümüz, ilk defa 
1 Mayıs’a bir motto ile girdi. 
‘Bıçak kemikte’ Türkiye’yi an-
latan cümledir. Bu sebeple 1 
Mayıs’ta binlerce genç ile gir-
diğimiz alanda ve İzmir’imizin 
her sokağında ‘Bıçak kemik-
te’ sloganıyla çalışmalarımızı 
gerçekleştireceğiz. Yerele özel 
çalışmalarımızda ise beledi-
yelerin yaptığı yatırımlar var. 
Bunlar zaten iktidara giden ka-
pının yöntemleri. Belediyelerde 
biz bunu alt düzeyde yapıyoruz, 
ülkede de üst düzeyde yapaca-
ğız. Yani yerelde yaptığımız gü-
zel şeyler, diğerlerinin teminatı 
olacak.

Bir tarafta eğitim alamadı-
ğı için vasıfsız olarak nitelen-

direbileceğimiz, diğer tarafta 
üniversite eğitimi almış, iş 
bulamayan, ataması yapılma-
yan bir genç nesil var. Bu çe-
lişik durum gençler için Türki-
ye’deki en temel sorunlardan 
biri. İşsizlik ve eğitim sorunla-
rının çözümüne dair bu genç-
lere neler vaat ediyorsunuz? 
Nasıl bir gelecek kurgunuz 
var?

Bizim iki önceliğimiz var: 
Eğitim ve istihdam. CHP ikti-
darında, öncelikli olarak kuru-
lan fabrikalar ve işletmeler ile 
istihdam problemini çözeceğiz. 
Ardından ise yıllardır yap-boz’a 
çevirdikleri eğitim sistemimizi 
ülkemize yakışır çağdaş, mün-
hasır medeniyetler seviyesine 
yükselteceğiz. Genel başkanı-
mızın dediği gibi; 4 yılda bu ül-
kede tek bir üniversite öğrenci-
sinin yurt sorunu kalmayacak. 
Bu konudaki çalışmalarımıza 
daha detaylı olarak seçim bil-
dirgemizde yer vereceğiz.

Gezi’de çok yaratıcı olarak 
gördüğümüz gençler neden 
aynı yaratıcı durumu siyasi 
platformlarda yansıtamıyor? 
Siyasi partilerin bu konuda bir 
eksikliği olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Evet, siyasi partilerin bu 
gençlerin ilgisini çekecek bir 
düzlemde olmadığı doğru an-
cak partimiz bunların dışında-
dır. Son tüzük kurultayımızda 
yüzde 20 gençlik kotası, genç-
lere ne kadar değer verdiğimi-
zin bir göstergesidir. Ancak ben 

gençlerin politize olmadığı gö-
rüşünüze katılmıyorum. Çünkü 
apolitik gençler dedikleri gezi 
de bir umut yarattılar. Biz de 
gezi gençliği olmakla gurur du-
yuyoruz. Bu yaratıcılık CHP’ni 
iktidar yapacaktır. Çünkü biz 
kindar nesil olmadık olmaya-
cağız!

Son yapılan yasal düzen-
lemelerle seçim güvenliğine 
ilişkin soru işaretleri iyice 
arttı. Seçmenleri sandığa ça-
ğırırken, onların oylarını na-
sıl koruyacaksınız, Seçmeni 
sandığa gitmeye ikna etmek 
için geçmişi ve yeni yasayı göz 
önüne alarak neler söylemek 
istersiniz?

Öncelikli olarak İzmir’den 
bahsedeyim. Her okulda en az 
2 genç arkadaşımız sorumlu 
olacak. İlerleyen dönemlerde 
daha detaylı açıklayacağımız 
bir proje hazırladık. Şu kadarını 
söyleyebilirim ki kamunun bü-
tün güçlerini kullanacaklarına 
emin olduğumuz iktidar par-
tisine gençlerin yüreği ile bir 
tane oy çaldırmayacağımızın 
sözünü veriyoruz. Kazanama-
dıkları seçimleri hile ile kaza-
nanlar ve kazanmaya çalışanlar 
çok iyi bilsinler ki umut hırsızlık 
ile çalınamaz. Mücadele yürek-
le olur. İzmir’de yürekli Cumhu-
riyet Halk Partisi gençlik örgüt-
leri vardır. Bir tane oy bile bizim 
namusumuzdur. 16 yıldır korku 
ve kaos ile yönettikleri ülkemi-
ze huzuru CHP’nin emekçi genç 
yürekleri getirecektir.

‘BİR TEK OY ÇALDIRMAYACAĞIZ’

SALONDA “GENÇLİĞİN GURURU ANIL FEROĞLU” SLOGANLARI
İzmir’in birçok ilçesinden CHP üyelerinin katıldığı açıklamada Feroğ-
lu’nun konuşmaları  “Gençliğin gururu Anıl Feroğlu, işte Örgüt İşte 
vekil”  sloganları ile kesildi.  İzmir’in birçok ilçesinden gelen CHP üye-
leri Karşıyaka ilçe binasını tıka basa doldurdu. Salonda yer kalma-
yınca ilçe binası önünde toplanan CHP üyeleri miting havası estirdi. 

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan, Türkiye'yi en iyi anlatan cümlenin 'Bıçak 
kemikte' olduğunu belirterek, kampanyalarında bu sloganı kullanacaklarını söyledi. 

Bir önceki genel seçimleri ve 
ülkenin içinde bulunduğu siyasi 
atmosferi göz önüne aldığınızda 
oy hedefiniz nedir?

İzmir geçen sefer olduğu gibi 
seçimlere damgasını vuracak-
tır. Bir oy oranı belirtmek doğ-
ru olmaz ama Muharrem Bey’in 
Cumhurbașkanlığına giden yolda 
İzmir mihenk tașı olacaktır.

CHP, İyi Parti’nin seçimlere 
girebilmesi için 15 milletvekili 
verdi. Sonrasında da Akşener, 
Karamollaoğlu ve Perinçek’in 
cumhurbaşkanlığı adaylı için 

imza verilmesi çağrısında bulun-
du. Sizin çalışmalarınız sırasında 
da bu tür jestler olacak mı, yerel-
de de ittifak olduğunuz partiler-
le ortak kampanyalar yürütecek 
misiniz?

Cumhuriyet Halk Partisi ku-
rulușun ve kurtulușun partisidir. 
Ülkemizin bütün demokrasi dev-
rimlerinde partimizin payı vardır. 
İlk olarak Cumhuriyeti kuran ar-
dından çoklu demokrasiyi ülke-
mize getiren partidir. Bizim ge-
leneklerimizde demokrasi vardır. 
Top sesleri Ankara’dan duyulur-

ken bile Meclis’i kapatmayan bir 
geleneğe sahibiz. O sebeple ge-
nel bașkanımız Kemal Kılıçdaroğ-
lu bir kez daha demokrasi dersi 
vermiștir. Baskıcı ve tek adam 
rejiminde kullanılan yöntemlere 
karșı genel bașkanımız kumpası 
bozmuștur. İzmir yereline gelince 
kampanya ile ilgili henüz bir ka-
rar almadık. Önümüzdeki günler-
de net bir karar ortaya çıkar. Ama 
șunu eklemek isterim ki CHP, 90 
yıllık bir partidir ve tek bașına da 
bu seçim politikalarını yürütme-
sini bilir.

‘İZMİR MİHENK TAŞI OLACAK’
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ALTIOK BERGAMA İÇİN MÜCADELEDE KARARLI

Kendisi de Bergama’lı olan 
Zeynep Altıok “Türkiye’de ok-
sijen oranın en yüksek oldu-
ğu, dünyanın en kaliteli çam 
fıstıklarının üretildiği ve bilim 
insanları tarafından “ekolojik 
hassas bölge” olarak tanım-
lanan Kozak Yaylası günümü-
ze kadar kendisini korumuş 
bir bölge. Kozak Yaylasında 
bulunan 17 köyün geçim kay-
nağı olan ve yılda yaklaşık 50 
milyon dolarlık gelir sağlayan 
5 milyon fıstık çamı, AKP ik-
tidarıyla beraber maden şir-
ketlerinin ellerine teslim edil-
di. Kozak’ta şu ana kadar 10 
bine yakın ağacın kesildiğini 
biliyoruz. Konunun yakın ta-
kipçisiyiz. 2 yıl önce belediye 
başkanımız ilçe başkanımız ve 
örgütümüzle durumla ilgili bir 
çalışma ve rapor hazırlayarak 
ilgililere sunmuştuk. Ömrü 7-8 
yıl olana altın madenleri için 
800 yıllık geçmişi olan Kozak 
yaylasını yağmaya açıyorlar. 
Bölge halkı, geçim kapısı olan 
ve bu yüzden gözü gibi koru-
duğu, yıllardır orman yangını 
bile çıkmamış yaşam alanların 
yok edilmesini, talan edilmesi-
ni istemiyor” dedi. 

İzni verilen bölgenin yüzde 
95’inin orman arazisi oldu-
ğunu belirten Zeynep Altıok 
“Aynı bölge için daha önce ve-
rilen ÇED raporunu mahkeme 
iptal etti. Bilirkişi raporunda 
gerekçe olarak; Rehabilitas-
yonla özgün ekosistemin ye-

niden kurulması mümkün de-
ğildir denilerek, proje alanının 
yüzde 95’inin ormanlık olduğu 
ve bölgede endemik bitki tür-
lerinin yanı sıra koruma al-
tında olan hayvanların varlığı 
gösterildi. Şimdi isim değiştiri-
lerek ÇED olumlu raporu alın-
dığı söyleniyor. 

AKP kontrolündeki kay-
yımla yönetilen şirket, ikti-
dardan aldığı güçle hukukun 
arkasından dolanıp mevcut 
mahkeme kararını aşındırma-
ya çalışıyor. Tarihte de görül-
müştür ki Bergama’daki altın 
direnişi tüm dünyada ses ge-
tirmişti. 

Çünkü haklı bir direniş-
ti. Bizler bu kararın iptali yö-
nünde hukuki mücadelenin 
yanı sıra tüm Bergamalılarla, 
STK’larla, aktivistlerle, ve parti 
örgütümüzle eylemli bir mü-
cadele yürüteceğiz. Çünkü dün 
haklıydık bugün de haklıyız 
ve mücadele edeceğiz. Şimdi 
tüm meşru yolları kullanarak 
toprağımıza, havamıza, suyu-
muza, ormanımıza sahip çık-
ma, tepki gösterme, eyleme 
geçme zamanıdır. En büyük 
eylemimiz ise 24 Haziran’da 
yapacağız. Bundan sonrasın-
da böyle sorunlar yaşamamak 
adına, çevre katillerinin, doğa 
düşmanlarının yaptıklarına 
TAMAM diyeceğiz” diye ko-
nuştu. 

Çevre ve doğa katliamları 
açısından Cumhuriyet tarihinin 

en büyük talanını yaşadıkları-
nın söyleyen İzmir Milletvekili 
Altıok “Karadeniz’den Ege’ye, 
Akdeniz’e, Doğu Güneydo-
ğu’ya kadar tüm Anadolu ma-
den, taş ocağı, HES, RES, Ter-
mik santral, inşaat, yol, köprü 
yapıyoruz diyerek talan edi-
liyor. Mahkemelerin kararları 
uygulanmıyor veya uygulan-
dığında iş işten geçmiş oluyor. 
Taşına toprağına suyuna sahip 
çıkanlar ‘terörist’ ve ‘vatan ha-
ini’ olarak yaftalanıyor, hedef 
gösteriliyor. 

Daha dün Antalya’da taş 
ocaklarına karşı mücadele 
eden iki güzel insanı Ali Ulvi 
Büyüknohutçu ve eşini andık. 
Dışarıdaki FETÖ’cüleri arayıp 
bulup ülkeye getiren devlet, 
nedense öldürülen iki çevreciyi 
azmettirenleri bulamıyor. 

Devletin gücü polisiyle, 
jandarmasıyla ağacını koru-
maya çalışan gençlere, zey-
tinini korumaya çalışan yaşlı 
teyzelere, ormanına, merasına 
sahip çıkan köylülere yetiyor. 
Bu arada dereler kuruyor, su-
lar zehirleniyor, ormanlar yok 
oluyor, meralar satılıyor, do-
ğal-kültürel alanlar talan edili-
yor, hayvancılık- tarım bitiyor, 
köyler boşalıyor umurlarında 
değil. Ülkenin kaynakları, gele-
ceği sadece 5-10 yıllık rantlar 
için yandaş şirketlere peşkeş 
çekiliyor. Millet olarak 24 Ha-
ziranda bunların hepsine TA-
MAM diyeceğiz” 

‘DOĞA DÜȘMANLARINA
TAMAM DiYECEĞiZ’
“UNESCO Dünya Kültür Mirası” koruma bölgesinde bulunan ve “Ekolojik Hassas 
Bölge” olarak tanımlanan Bergama Kozak yaylasında kurulmak istenen altın 
madenine ÇED olumlu kararı çıkmasına İzmir milletvekili Zeynep Altıok tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili 
Zeynep Altıok

2015 genel seçimlerinde 
ön seçime katılan bal, ön 
seçimi 81 aday içerisinde 
12. sırada bitirmişti. Bal 
2014 yerel seçimlerinde 
belediye başkanlığı adaylı-
ğı sürecide geçirdi. Uzun 
yıllardır CHP üyesi olan 
bal aktif siyaseti ve güler 
yüzlülüğü ile CHP içerin-
de sevilen isimler arasın-
da yer alıyor.

PARTİLİLERİME VE STK’LARA SOR-

DUM ADAY OLMAYA KARAR VERDİM
Birçok sivil toplum ku-
ruluşunda da aktif görev 
yapan Bal sosyal medya 
hesabından aday adaylığı-
nı şu cümlelerle duyurdu: 
" Çok Değerli CHP'li Yol-
daşlarım, Dostlarım, Ar-
kadaşlarım;  2015 Genel 
Seçiminde ön seçimden 
çıkan arkadaşınız olarak, 
devamında da ön seçim 
olacakmış gibi sahalarda 
partim adına hep çalış-
tım. Baskın seçim sonucu 
karar vermem zor oldu. 
Yüzlerce partili ve STK 
yöneticileri ve dostları-
mı, adaylık hususunda 
arayarak sorarak fikirle-
rini aldım. Parti örgütü-
mün ve üyelerinin talebi 

doğrultusunda İzmir 2. 
Bölgeden Milletvekili 
Aday Adayı olma 
kararımı verdim. Siz-
lere layık olacağıma 
inanıyor, destekleri-
nizi bekliyorum. Her 
zaman partinin neferi 
olmaktan ve onurlu 
mücadeleden dolayı bana 
destek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum."
Gürbüz Bal, yük-
sek lisans bi-
tirdi. Birçok 
kurumda 
müdürlük 
yapan 
Bal, şuan 
gayri-
menkul 
alanın-
da ticari 
faali-
yetle-
rini 
sür-
dür-
meye 
de-
vam 
edi-
yor.

‘SİZLERE LAYIK OLACAĞIMA İNANIYORUM’
Çiğli'nin tanınan siyasetçilerinden Gürbüz bal Cumhuriyet Halk 
Partisi 27. Dönem milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptı.
Çiğli'nin tanınan siyasetçilerinden Gürbüz bal Cumhuriyet Halk 

2015 genel seçimlerinde 
ön seçime katılan bal, ön 
seçimi 81 aday içerisinde 
12. sırada bitirmişti. Bal 
2014 yerel seçimlerinde 
belediye başkanlığı adaylı-
ğı sürecide geçirdi. Uzun 
yıllardır CHP üyesi olan 
bal aktif siyaseti ve güler 
yüzlülüğü ile CHP içerin-
de sevilen isimler arasın-
da yer alıyor.

PARTİLİLERİME VE STK’LARA SOR-

DUM ADAY OLMAYA KARAR VERDİM
Birçok sivil toplum ku-
ruluşunda da aktif görev 
yapan Bal sosyal medya 
hesabından aday adaylığı-
nı şu cümlelerle duyurdu: 
" Çok Değerli CHP'li Yol-
daşlarım, Dostlarım, Ar-
kadaşlarım;  2015 Genel 
Seçiminde ön seçimden 
çıkan arkadaşınız olarak, 
devamında da ön seçim 
olacakmış gibi sahalarda 
partim adına hep çalış-
tım. Baskın seçim sonucu 
karar vermem zor oldu. 
Yüzlerce partili ve STK 
yöneticileri ve dostları-
mı, adaylık hususunda 
arayarak sorarak fikirle-
rini aldım. Parti örgütü-
mün ve üyelerinin talebi 

doğrultusunda İzmir 2. 
Bölgeden Milletvekili 
Aday Adayı olma 
kararımı verdim. Siz-
lere layık olacağıma 
inanıyor, destekleri-
nizi bekliyorum. Her 
zaman partinin neferi 
olmaktan ve onurlu 
mücadeleden dolayı bana 
destek veren herkese çok 
teşekkür ediyorum."
Gürbüz Bal, yük-
sek lisans bi-
tirdi. Birçok 
kurumda 
müdürlük 
yapan 
Bal, şuan 
gayri-
menkul 
alanın-
da ticari 
faali-
yetle-
rini 
sür-
dür-
meye 
de-
vam 
edi-
yor.

Partisi 27. Dönem milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptı.
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HAMDULLAH AKGÜL: ‘PARLAMENTER SİSTEMİN YENİDEN GERİ GETİRİLMESİ İÇİN...’

‘KAVGAYSA 
KAVGAYA
HAZIRIM‘

‘ÇEVRE TALANINA 
DUR DEMEK İÇİN’

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir eski İl Meclis 
üyesi ve Karşıyaka eski İlçe Meclis üyesi 
Hamdullah Akgül, CHP Karşıyaka İlçe binasında 
aday adaylığı açıklaması gerçekleştirdi.

Adaylık açıklamasını daha önce 
sosyal medyadan duyuran Akgül, 
“Eğer milletvekili olursam parlamen-
ter sistemin yeniden getirilmesi için 
elimden ne gelirse yapacağım, kavga 
lazımsa kavgaya hazırım.” dedi. 

MUHARREM İNCE VURGUSU
Adaylık açıklamasını Cumhuriyet 

Halk Partisi İlçe Başkanı ile birlikte 
gerçekleştiren Akgül, “Eğer örgüt-
lerde mücadele eden insanlarla yola 
çıkarsınız.” dedi. “Ekmeleddin İhsa-
noğlu vakasından sonra Muharrem 
İnce’nin adaylığında gördük ki hem 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni hem de 
Türkiye’yi heyecanlandırdı. Eğer parti 
içerisinden çıkan kişiler aday olursa 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyları 
artacaktır. Bu nedenle Hamdullah 

ağabeyin adaylığı çok önemli. Biz de 
elimizden geldiğince kendisine des-
tek olacağız.” ifadelerini kullandı.
“SEÇİLDİKTEN SONRA BÖLGESİNE GELMEYEN 

MİLLETVEKİLİ İSTEMİYORUZ”
Parti içerisinde uzunca bir süre-

dir hizmet ettiğini belirten Akgül ise 
“Ön seçimde Karşıyaka’dan birinci 
sıradan Büyükşehir İl Meclis üyesi 
oldum. Bunun için hepinize teşek-
kür ediyorum. Bu süreçte görevimi-
zi yaptık. Benim açımdan başarılı bir 
çalışma süreciydi. 27. dönem aday 
adaylığını hak ettiğimi düşünüyo-
rum.” dedi.

Ön seçim olsaydı ön seçime de 
gireceğini belirten Akgül “Partinin 
her kademesinde görev almaya da 
hazırım. Uzun süredir Karşıyaka’dan 

bir milletvekili çıkmadı. Önce Karşı-
yaka’ya sonra Bölge milletvekilliğine 
talibim. Seçildikten sonra seçim böl-
gesine gitmeyen vekili istemiyoruz 
ifadelerini kullandı.

“KAVGAYSA KAVGAYA HAZIRIM” 
Zor bir süreçte aday olduğunu 

kaydeden Akgül sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Olur ya da olmaz bilemiyo-
rum. Atamalarla belirlenecek. Zor bir 
süreçte aday oldum.  Başımızda bir 
AKP ucubesi var. 2002’den bu yana 
AKP’nin bu ülkeye, Cumhuriyet’e ve 
Atatürk’e saldırdığını görüyoruz. Bu 
yüzden meclise dirayetli insanlar gir-
meli. Eğer milletvekili olursam parla-
menter sistemin yeniden getirilmesi 
için elimden ne gelirse yapacağım, 
kavgaysa kavgaya hazırım”

TUGAY
CAN

Çevre davalarının güçlü isimlerinden avukat Șehrazat Mercan, 
CHP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

34 yıllık avukat, çevre davaları 
savunucusu avukat Şehrazat Mer-
can, CHP'den adaylık başvurusunu 
gerçekleştirdi.  Adaylık başvurusu 
öncesi bir açıklama yapan avukat 
Şehrazat Mercan, CHP il yöneticili-
ği, yüksek disiplin kurulu üyeliği ve 
SHP'de kurucu ve parti meclis üyeliği 
yaptığını belirterek, İzmirlilerle birlik-
te mücadele ettiği çevre davalarına 
dikkat çekti. 

Mercan açıklamasında "Urla 
Villaları Davasında, Cerattepe'de, 
Urla'da, Çeşme'de, Karaburun, Se-
ferihisar Sığacık, Ürkmez, Orhanlı, 
Karşıyaka Yamanlar(Altın Madeni), 
Torbalı Taşkesik, Çapak, Bozköy, Ke-
malpaşa Akalan, Halilbeyli, Bağyur-
du, Ören, Armutlu, Yiğitler, Manisa 
Merkez T.Özal mahallesi, Saruhanlı 
Develi Köyü, Salihli Kabazlı Köyü, 
Fethiye Yeşil Üzümlü, İncirköy, Ko-
ruköy, Bergama Zeytindağ Çalıbah-
çe Sarıdere Tekkederesi Köylerini 
kazandığımız çevre davaları ve yü-
rüttüğümüz çevre mücadeleleri ile 
kurtardık. Cerattepe mücadelesi ise 
Artvin özeli ve Ülke genelinde devam 
ediyor. Bugün Altay’ın şampiyon-
luğunu kutlarken; Altay Spor Klü-

bünün, Alsancak Stadının yine kent 
stadı olarak yenilenmesi için davalar 
çalışmasına katıldım ve sonuç aldığı-
mızı sizlerle de paylaşmak istedim. 

Hepsi ayrı ayrı kendi içinde ba-
şarı, mücadele, işbirliği, sevgi, daya-
nışma barındıran hikayelerde, kısaca 
neler yaptık? Saydığım yerlerdeki 
tarım ve yaşam alanlarını, zeytin-
likleri, yeraltı sularını, havasını kir-
lenmekten, yok olmaktan koruduk, 
kurtardık. Halk sağlığını koruduk" 
ifadelerini kullandı. Atatürk ve arka-
daşlarının ruhuyla mücadelesine de-
vam edeceğini belirten Mercan açık-
lamasında şunları belirtti; "Ülkemiz 
ve yer küremizin için çalışmalarımda, 
ülkemi, yasal düzenini, akıl bilim ve 
vicdan ile yönetmeye, yönetilmesine 
liderlik etmeye talibim. Ülkem adına, 
İzmir adına, İzmir kadınları, hukukçu-
ları, esnafı, işçisi, emeklisi, öğrencisi, 
bilim insanları ve çocuklarımız için, 
görev isteme zamanı. Hem de tam 
zamanı... Özgürce yaşanabilir bir 
dünya, çevre ve yolsuzluk talanına 
dur demek için Doğrusunun yapıl-
masına karar veren olmak için... CHP 
Genel Merkezi'ne adaylık için başvu-
rumu yaptım”
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‘TARAFSIZ 
DEĞİLİZ’

Ege Postası Radyosu’nda yayınlanan, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal’ın sunduğu Hayatın 
İzi programına konuk olan İzmir Bakırçay Havzası Balkan ve Rumeli Göçmenleri Derneği Başkanı Gürol 
Türkmentepe canlı yayında seçime ve Türkiye’nin geleceğine yönelik çeşitli açıklamalarda bulundu. 

‘HALA  HAYIR
 BLOĞUNDAYIZ’

ALİ CAN KARAKULAK / İZGAZETE 
Programda İzmir Bakırçay Hav-
zası Balkan ve Rumeli Derneği’nin 
faaliyetlerine yönelik bilgiler ve-
ren Türkmentepe,  “Biz ulaşılabi-
lir bir dernek olarak kültürümü-
zü geleneğimizi bizden sonraki 
nesillere aktarma gayesiyle va-
tandaşlarımızı hemşerilerimizin 
derneklerimize üye olup, katkı 
sağladıklarını görüyoruz” dedi. 

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN İSMİ 
TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILMALI” 

Muharrem İnce’nin Cum-
hurbaşkanı adaylığı hakkında 
da açıklamalarda bulunan Türk-
mentepe, “Şimdi bugün bir hem-
şerimiz aday gösterilmiş ve tabi 
ki televizyonda izlerken ağlıyor-
dum çok duygulandım. Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin genel başkanı 
sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok 
önemli bir karar aldığını düşü-
nüyorum. Kendisine iki sefer ra-
kip olan Muharrem İnce’yi aday 
olarak çıkardı, bu nedenle Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun ismi tarihe altın 
harflerle yazılmalı. Bu saatten 
sonra hemşerimizin yanında ol-
mak bize yakışır, biz hemşerimi-
zin yanındayız” diyerek Muhar-
rem İnce’ye destek vereceklerini 
açıkladı. Ayrıca diğer bir balkanlı 
aday olan Meral Akşener hak-
kında da konuşan Türkmentepe, 
“Diğer taraftan da Meral Akşe-
ner’de hemşerimiz olarak yarışın 
içinde ancak tabi bizim has hem-
şerilerimizden bir tanesi olan kişi 
Muharrem İnce, dolayısıyla bir 
balkanlı olan hemşerimize sahip 
çıkacağız” diyerek Meral Akşe-
ner’e karşı Muharrem İnce’nin 
tarafında olduklarını belirtti.

 “TAYYİP ERDOĞANA GİTMEM” 
AKP ile görüşmek üzere AKP 

genel merkezine gidip gitmeye-
ceği sorusu üzerine “Tayyip Er-

doğan’a gitmem” cevabını veren 
Türkmentepe, “Ben Tayyip Erdo-
ğan’a gitmem, çünkü benim ül-
kemin kurucu önderi, hemşerim 
Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah 
arkadaşlarına ayyaş demişti. Ay-
rıca Mustafa Kemal Atatürk’ün 
annesine hakaretler eden bir 
vatandaşına hastanelere gide-
rek sahip çıktı. Ben bunu bize 
yakın dernekler olarak söylüyo-
rum, bu konu tartışılıyor, ayyaş 
kelimesinin özrü olmaz. Bu ülke 
için savaşmış, bu ülke için ölüm 
emri verilmiş bir insan ebedi ve 
tek başkomutan olan insana 
ayyaş diyemezsin. Biz Mustafa 
Kemal’in ilkeleriyle, inkılaplarıyla 
büyümüş insanlar olarak bizim 
gidecek başka bir vatanımız yok 
bu yüzden kurucu önderimize 
laf söyletmeyiz, hemşerimize laf 
söyletmeyiz bunları her zaman 
gündemde tutacağız, unutmayız 

bu yüzden AKP genel merkezine 
gitmeyiz. Bizim belli başlı der-
neklerimiz var onlarda gitmez 
tabi gidenler de olabilir onları da 
engelleyemeyiz. Ama İyi Partiye 
giderim MHP’ye de giderim ama 
AKP genel merkezine gitmem” 
diyerek radyo programında bu 
konudaki net tavrını da ortaya 
koydu. Türkmentepe ayrıca, “Bi-
zim cumhurbaşkanına karşı ki-
şilik olarak herhangi bir şeyimiz 
yok, ülkemizin cumhurbaşkanı 
ama artık tamam yani, bir insan 
Amerika’ya gidip Türkiye Cum-
huriyetinin cumhurbaşkanı ola-
rak Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil 
ediyorsa bir gün sonra gelip AKP 
Genel merkezinde, grup toplan-
tısında CHP’lilere İyi Partililere, 
Saadet Partililere, hiç kimseye 
laf söyleyemez, taraf olamaz. 
İşte duydunuz bir gün önce oy 
vermeyenler için münafık dedi, 

kimseye laf söyleyemez. Beni 
gidip, İran’da Arap ülkelerinde 
diğer ülkelerde temsil ediyorsan 
laf söyleyemezsin, Türkiye Cum-
huriyeti’nin cumhurbaşkanısın 
taraf olamazsın” ifadeleriyle 
cumhurbaşkanının tarafsız ol-
ması gerektiğini vurguladı. 
“HALA HAYIR BLOĞUNUN YANINDAYIZ” 

Türkmentepe, “Biz rozetimiz-
den de gözüküyordur, hala hayır 
bloğunun yanındayız ve şöyle bir 
tehlike gördük ki herşeyin tek bir 
insana teslim edilemeyeceğinin 
ve çoğulcu demokrasinin daha 
adaletli yönetim sağlayacağını, 
tek adam diktasının bugün gel-
diğimiz noktada çektiğimiz sı-
kıntıları hala görüyoruz, bunları 
o günde görüyorduk bu yüzden 
hayır çalışmalarını sıkı bir şekil-
de yürüttük” açıklamalarıyla tek 
adam rejimine yönelik söylem-
lerde de bulundu. Türkmentepe 

tek adam rejiminin Türkiye’ye bir 
getirisinin bulunmadığını çeşit-
li örneklerle dile getirdi. Bugü-
ne kadar geçen zamanda neler 
gerçekleşeceği sözünün veril-
diğini ancak gerçekleşmediğini 
söyleyen Türkmentepe, “Bugün 
geldiğimiz nokta, tek adam re-
jimi sabah kalktı bir kağıt aldı 
uykusunda ege postasını gördü 
ve ege postasını kapatıyorum 
dedi o zaman ne yapacaksınız, 
bir sürü arkadaş işsiz kaldığı za-
man? Tek adam rejimini görü-
yorsunuz, terör bitecek dediler 
bitti mi? işsizlik bitecek dediler 
bitti mi? Dolar 4,5 Euro 5 lira 
Benzin 6 lira, çiftçi bitmiş, emek-
li bitmiş, işte bunlar tek adam 
rejiminin sonuçları ve biz bunu 
ülkemizin her yerinde gittiğimiz 
her yerde tartışıyor ve bunu git-
tiğimiz her platformda anlatma-
ya devam ediyoruz ve edeceğiz 

de” konuşmasıyla Türkiye halkını 
uyardı. Selahattin Demirtaş’a da 
değinen Türkmentepe,” Bugün 
Selahattin Demirtaş’ında çıkıp 
alanlarda eline mikrofonu alıp, şu 
gün mitinglerde dışarıda olması 
gerekiyor. Yüzde 11 oy almış bir 
insanı cezaevinde tutamazsınız. 

Sen daha önce Selahattin 
Demirtaş ile oturup kalktın. Ben 
şahsen Selahattin Demirtaş’ın 
dışarda olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bizi de terörist olarak 
gösterdiler, Diyarbakır’a gittik 
diye aslında bizler ülkemizi en 
çok sevenleriz. Vatanımızı her 
koşulda savunacağımızı onlar iyi 
bilir. 

Elimizi taşın altında koyan 
her zaman yine ilk biz olacağız bu 
tarihte de böyle oldu” sözleriyle 
Selahattin Demirtaş’ında cezae-
vinde olmasını eleştirdi. 

“TÜRKİYE’NİN HER YERİNE GİDİP 
MUHARREM İNCE’Yİ TANITACAĞIZ” 

24 Haziran öncesi aktif ça-
lışmalarda bulunacaklarını da 
belirten Türkmentepe, “Sadece 
İzmir’de değil Türkiye’nin her ye-
rine gidip Muharrem İnce’yi tanı-
tacağız. Bu sefer de bir balkanlı 
demeden, din ayrımı yapmadan, 
alevi sünni demeden tüm halkla-
rın birleştiği bir aday olarak Mu-
harrem İnce’ye hep birlikte sahip 
çıkacağız” ifadesine ek olarak 
devam etti, “Bir gün önce saadet 
partisi genel başkanının cumhur-
başkanı adayı olabilmesi için gi-
dip imza verdim. Dolayısıyla de-
mokrasiden yanayız. Rakibimizin 
elini bağlayarak güreşmeyiz, 
buna karşıyız. Bunun için de der-
nek olarak keskin ve net bir tavır 
alacağız. Herkese doğruları anla-
tacağız. Garibanın yanındayız ki 
zaten biz kendimiz garibanız. Bu 
yüzden tarafımız net” dedi.

TACETTİN BAYIR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

izmir’in gazetesi G Ü N C E LG Ü N C E L
TACETTİN BAYIR ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

NEREDE KALMIŞTIK?
İYİ Parti’nin  seçimlere katılabilmesi için partisinden istifa ederek  
İYİ Parti’ye geçen Tacettin Bayır,  ‘görevini tamamlayınca’ 
‘yuvaya’ geri döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden yeniden 
milletvekili olmak için adaylık başvurusunu yaptı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun talimatıyla 15 milletvekili 
İyi Parti'ye geçmişti. Dün o 15 
miletvekili yuvasına döndü. 15 
milletvekili arasında yer alan 
İzmir milletvekili Tacettin Bayır, 
sosyal medyadan yaptığı payla-
şım ile, milletvekili aday adaylı-
ğını açıkladı. 

Bayır yaptığı paylaşımda, 
"#15lilerYuvadaGörevTamam 
Nerede kalmıştık? Milletvekili 
Adaylık müracaatımı yaptım" 
ifadelerini kullandı.
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‘İnsanlara ‘gözüm’ diye hitap eder,
SADECE ZEYBEK OYNARKEN DİZ ÇÖKER’
1953’te Makedonya’da dünyaya geldi, Üsküp’te, henüz beş 
yaşındayken anavatana göçtüler, İzmir’e yerleştiler, Șemikler’e...

CHP Genel Merkezi’nin daveti üzerine DİSK Genel 
Başkanlığı’ndan istifa  ederek, İzmir milletvekili 
aday  adayı olan Kani Beko,  çalışmalarına başladı. 

GAZETECİ YAZAR YILMAZ ÖZDİL’İN KANİ BEKO İLE İLGİLİ YAZISI...

YILMAZ
ÖZDİL

Bizim göçmen muhiti Şe-
mikler’e git, İsveç’e geldim zan-
nedersin, hemen herkes sarışın, 
beyaz tenli, renkli gözlüdür. O da 
öyle, çakmak çakmak bakar. Ba-
bası Karşıyaka orman işletmede 
memur olarak iş bulmuştu ama, 
oradan oraya göçüp yeniden 
hayat kurmak kolay değildi. Dar 
gelirliydiler. Şemikler ortaoku-
lunu bitirdi, aile bütçesine katkı 
için çalışmak zorundaydı, liseye 
devam etmedi, edemedi, 14 ya-
şında çalışmaya başladı, tekstil 
atölyelerinde çıraklık yaptı 18’ine 
kadar, askerliğini bitirdi geldi, 
âşıktı, evlendi. İki kızı var. Ruhun-
daki engin özgürlük duygusunu 
yansıttı kızlarına, birine Deniz, 
birine Derya adını verdi. İkisine 
de üniversite okuttu, biri anao-
kulu öğretmeni, biri beden eğiti-
mi öğretmeni oldu. Derya henüz 
bekâr, Deniz’den torunu var. As-
kerden dönünce ESHOT’a girdi, 
nedir derseniz, İstanbul İETT’nin 
İzmir versiyonudur, otobüs tro-
leybüs falan... Lastikhanede 
presçiydi, o nedenle bugün bile 
hâlâ “Lastikçi Kani” derler ona.

Kani Beko.
DİSK Başkanı.

Kendisinden bahsederken, 
DİSK Başkanı sıfatından önce, 
gururla “Lastikçi” sıfatını kullanır. 
Koltuk asalağı teorisyen denyo-
lardan değildir, harbi işçidir.

Soyadına bakınca, Koç grubu 
sponsor olmuş gibi görünüyor 
ama... Günümüz Türkçesinde 
kullanılmayan “bek” kelimesi, 
Türk Dil Kurumu’nun sözlüğün-
de de vardır, halk ağzında “sert, 
sağlam” anlamına gelir. Seneler 
içinde yuvarlanıp, Beko olmuş. 
Soyadının kaynağı dedesi... Rah-
metli, sert, sağlam, pehlivanmış.

Lastikçi’ye dönersek... Ör-
gütçü, mücadeleci, lider ka-
raktere sahip; henüz 19 ya-
şındayken, dernek başkanıydı, 
Karşıyaka Kültür Dayanışma 
Derneği Başkanı, 21 yaşınday-

ken sendikacıydı. Memleket 12 
Eylül’e yaklaşırken tutuklandı, 
üç ay yattı. Kariyerinin sıçrama 
noktası 1989’du, dönemin İzmir 
belediyesi kurumsallaşıyoruz 
ayağıyla, taşeron sistemine geç-
ti, 1700 sözleşmeli işçiyi kapının 
önüne koydu, 400 yürekli işçi 
boyun eğmedi, teslim olmadı, 
seslerini duyurmak için İzmir’den 
Ankara’ya çıplak ayakla yürüyü-
şe geçti, başı çekenler arasında 
elbette Lastikçi Kani de vardı, 
başardılar, yürüyüş zaferle so-
nuçlandı, İzmir belediyesi geri 
adım attı, işten atılanlar kadrolu 
olarak işe yerleştirildiler.

Dedim ya, maddi imkânsızlık 
nedeniyle yüksek tahsil yapma 
imkânı olmamıştı. Ama, kelime-
nin tam manasıyla hayat üniver-
sitesi mezunu... Sürekli okudu, 
araştırdı, hiçbir sendikal semineri 
kaçırmadı, kendini yetiştirdi.

Tek örnek vereyim... Bu top-
raklarda ilk 1 Mayıs, taa 1905’te, 
amele pazarı kurulan, İzmir Bas-
mane Altınpark’ta, ulu çınar ağa-
cının altında kutlanmıştı. Niye 
İzmir derseniz? Levanten kültürü 
ve etkin yerel basını nedeniy-
le, bu tür mevzulardan en önce 
İzmir’in haberi oluyordu. Niye 
Basmane derseniz? O senelerde, 
liman, tabakhane, buz, havagazı, 
tütün, yağ fabrikalarında çalışan 
işçiler, Basmane civarında otu-
ruyordu; amele pazarı nedeniyle, 
etraf iş bekleyenlerin vakit ge-
çirdiği kıraathanelerle doluydu. 
Lastikçi Kani, pek çok akademis-
yenin bile bilmediği bu tarihi de-
tayları okudu, araştırdı, taa 107 
sene sonra, 2012’de, aynı yerde 
toplantı düzenledi, o ilk 1 Ma-
yıs’ın emekçilerini andı.

Lastikçi Kani...
Akil sendikacılara benzemez 

yani.

İnsanlara “gözüm” diye hitap 
eder.

Övünmek gibi olmasın...
Sadece zeybek oynarken diz 

çöker!

*Bu yazı, 25 Nisan 2014’te 
Yılmaz Özdil’in Hürriyet Gazete-

si’ndeki köșesinde ‘1 Mayıs’ bașlığı 
ile yayınlanmıștır.

DİRENİŞTEKİ İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ
Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde 

‘Kadro dediniz, bizi işimizden ettiniz’ diye-
rek direnişe devam eden işçileri, CHP İzmir 
Milletvekili Aday Adayı, eski DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko ziyaret etti.

ÇALIŞMA BAKANINI ARADI
Kani Beko, direnişe CHP Milletveki-

li adayı olarak değil, eski DİSK Başkanı 
‘Lastikçi Kani’ olarak katıldığını ve destek 
verdiğini söyledi. Elinden gelen her şeyi 
yapacağını söyleyen Beko, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğ-
lu’nu arayarak, EÜ Rektörü Necdet Budak 
ile konuşmasını rica etti ve bu işin artık çö-
zülmesi gerektiğini söyledi.

‘UMUDUMUZ SİZ OLDUNUZ’
Beko, Bakan Sarıeroğlu’na, “Bu işçilerin 

hepsini tanıyorum. Hepsi tertemiz, pırıl pı-
rıl insanlar. Bu insanların sabıkaları temiz 
olup arşiv kayıtları da bulunmamaktadır. 
İşçiler bir kere bile mahkeme kapısından 
geçmemiş” dedi. Beko’yu alkışlayan işçiler, 
“Umudumuz siz oldunuz. Bu işi çözerse-
niz siz çözersiniz. Hepimiz mağdur olduk, 
evimize artık ekmek götürmek istiyoruz. 
Kadro isterken taşeronu arar olduk.” diye 
konuştu.

‘HUKUKİ SÜREÇ BEKLENMEDEN İŞ BAŞI 
YAPMALISINIZ’

EÜ Rektörü Necdet Budak’a da çağrı-
da bulunan Beko, “Hukuki süreci sonlan-
masını beklemeden iş başı yapmanız için 
elimizden gelen neyse yaptık, yapmaya 
devam edeceğiz. Disiplinli bir şekilde bu işi 
götürürseniz kazanacağınıza eminiz.  Siz-
lerin daha fazla mağdur edilmemeniz için 
çağrıda bulunuyorum. Sizin yeriniz burası 
değil işyerlerinizdir. İş barışı bir an önce 
sağlanmalıdır. Sonuçta siz kazanacaksınız 
iş başı yapacaksınız” şeklinde konuştu.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kani Beko, 
“15 yıldır kadro için sokaklardayız, taşeron 
işçilerinin İş güvencesi ve iş güvenliği için 
tamamına kadro talep ettik. Düzenlemeyi 
hem işçilerden hem de işverenlerden ka-
çırdılar. Ancak onların verdiği kadro birçok 
işçi kesimini dışarıda bıraktı.” dedi.

İlk defa 1 Mayıs’a milletvekili aday 
adayı olarak katılan Kani Beko, 

Gündoğdu’daki kutlamalardan önce; 
sabah saatlerinde Bayraklı’ da ișçi-
lerle 1 Mayıs kutlamalarına katıldı 
ve burada bir konușma yaptı. Beko 

“Yașasın ișçilerin birliği, halkların 
kardeșliği, Yașasın 1 Mayıs” dedi.

 Emeklilerin sadece seçim dönemlerinde 
hatırlandığının altını çizen Beko, “Emeklile-
re ikramiye vermek açlık sınırı altındaki ma-
aşları iyileştirmiyor. Ülkemizde yaşanan dar 
boğaz, enflasyon ve pahalılık en çok emek-
lileri etkilemektedir. Emekli aylıklarının artı-
şında sadece enflasyon değil, milli gelir artı-
şı da hesaba katılmalıdır” şeklinde konuştu.

“EMEKLİLİK KITLIK DÖNEMİDİR”
Emeklilerin sosyal ve ekonomik koşul-

larının anayasa tarafından güvence altı-
na alınmasına rağmen, çalışma hayatında 
verdikleri emeğin karşılığını emeklilikte 
alamadıklarını vurgulayan Kani Beko, “Av-
rupa’da ve dünyanın gelişmekte olan birçok 
ülkesinde emeklilik, çalışmaktan arta kalan 
yaşamı en iyi koşullarda değerlendirme ve 
refah içinde yaşama anlamında çalışanların 
anayasal hakkı olarak değerlendirilir. Fakat 
ülkemizde açlık sınırının altındaki emek-
li maaşlarıyla geçinmeyen emekliler için 
emeklilik dönemi, adeta bir kıtlık dönemidir. 
Geçimini sağlayamayan emekliler, ömürle-
rinin son demlerinde dinlenmek yerine ya-
şamlarını sürdürebilmek ve asgari yaşam 
standartlarını bir nebze de olsa koruyabil-

mek için yeniden iş yaşamına dönmek zo-
runda kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER BORÇLA HAYATTA KALABİLİYOR”
Beko, OECD ülkeleri arasında, çalışılan 

dönemde alınan maaşa oranla en düşük 
emeklilik maaşının Türkiye’de verildiğini be-
lirterek, “İş-Kur verilerine göre 2017 Ocak 
ayında iş arayan 65 yaş üstü kişilerin oranı 
yüzde 13 artmıştır. Emeklilik döneminde 
belli bir işte çalışmadan geçinemeyen yurt-
taşlar, iş aramanın dışında hayatta kalabil-
mek, geçinebilmek için de borç arayışına 
girmektedirler. Emekli kesimdeki borçluluk 
oranının giderek artması bunun açık gös-
tergesidir. Türkiye Bankalar Birliği’nin veri-
lerine göre 2016 yılında 56 yaş üstü 357 bin 
240 kişi, 5.7 milyar liralık kredi kullanmıştır. 
Emeklinin kişi başına düşen kredi borcu ise 
16.107 liraya çıkmıştır” dedi.
“EMEKLİLERİN SENDİKAL HAKLARI DEVAM ETMELİ”

Kani Beko, “Emekliler kendi kaderleri 
hakkında söz sahibi değil. Sendikalaşmaları 
konusunda yıllarca engeller çıkarıldı. Emek-
lilerin sendikal haklarını kullanmalarının 
önündeki engeller kaldırılmalıdır ” şeklinde 
konuştu.

‘EMEKLİYE İKRAMİYE, AÇLIK SINIRINDAKİ MAAŞLARI İYİLEŞTİRMİYOR’

Adaylığını açıkladıktan son-
ra, başta sendikalar, odalar, 
demokratik kitle örgütleri ve  
Balkan Göçmenleri Dernekle-
ri olmak üzere, toplumun  bir 
çok kesiminden destek gören 
CHP İzmir Milletvekili aday ada-
yı Kani Beko’ya bir destek de 

Emre Kongar’dan geldi. Prof. 
Dr. Emre Kongar, kişisel sosyal 
medya hesabından CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin 
Cumhurbaşkanı adayı Muhar-
rem İnce’yi etiketleyerek, “DİSK 
Başkanı Kani Beko, işçi temsilcisi 
olarak CHP’ye çok yakışır” dedi. 

KONGAR: KANİ BEKO 
CHP’YE ÇOK YAKIŞIR
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ÇİÇEKLER 
AÇACAK
CHP İzmir Milletvekili aday adayı Banu Özdemir, 
“Ortak iddiamız 25 Haziran günü sadece 
İzmir’in değil, Türkiye’nin bütün dağlarında 
çiçeklerin açtığı bir sabaha uyanmak” diyor.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı, 
CHP İzmir Milletvekili Aday Adayı Si-
yaset Bilimci Banu Özdemir, hayvan 
haklarından, LGBT haklarına, kadın so-
runundan seçim sürecin kadar önemli 
konularda Ali Haydar Çelebi'ye konuş-
tu.

Türkiye'de ne yazık ki kadınla-
ra şiddet uygulanıyor. Hatta öyle bir 
durumdaki bazı cezalar, tutuklama-
lar toplumsal tepkiyle sağlanabiliyor. 
Seçilirseniz bu konuya nasıl yaklaşa-
caksınız?

Kadın-erkek eşitliğini anayasal 
düzlemde bir çok ülkeden daha önce 
sağlamış bir ülke olsakta ne acıdır ki 16 
yıldır toplumsal yaşamda kazanılmış 
haklarımızı kullanamamaktayız. Bunun 
sebebi her fırsatta kadın kimliği üs-
tünde tahakküm kuran, kadınları ikinci 
sınıf birey olarak statülendirip, toplum-
sal yaşamdan soyutlama gayreti içinde 
bulunan iktidardır. Artan şiddet olayla-
rının, normalleştirilmeye çalışılan ta-
ciz, tecavüz ve ölümlerinin de sebebi 
budur. Bu alanda ciddi mücadele ve-
ren sivil toplum kuruluşları var. Ben de 
hem siyasi plaformlarda hem de üyesi 
bulunduğum sivil toplum kuruluşları ile 
bu mücadeleyi büyütmeye çalışanlar-
danım.

İzmir'de polisin koruması altında 
iken öldürülen rahmetli Ferdane Çöl'ün 
annesi 80 yaşındaki Suna Teyze'nin 

mahkeme koridorlarında "adalet" diye 
haykıran buruk sesi hala kulaklarımda. 
Ülkenin bu utancına hep birlikte son 
vermek zorundayız. 

LGBT bireyleri ötekileştiren, onla-
ra sözlü hatta fiziksel şiddete varan 
tepkiler var. Bu durumu nasıl düzelt-
meyi düşünüyorsunuz?

 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
temelli ayrımcılığa karşı gerekli ve ye-
terli yasal korumayı sağlamak İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’ne taraf 
olan tüm devletlerin yükümlülüğüdür. 
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 
devletler, bireylerin cinsel yönelim 
veya cinsiyet kimlikleri nedeni ile hak 
mağduriyeti yaşamasına sebep oluyor. 
Hep söylerim nefret söylemleri nefret 
suçlarını tetikler.

Bugün LGBTİ bireylerinin toplumsal 
yaşamda yaşadıkları her türlü baskının, 
fiziksel ,cinsel ve psikolojik saldırıların 
sebebi ötekileştiriciliği şiar edinmiş ho-
mofobik iktidardır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 7 
Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçim-
leri Seçim Bildirgemizde LGBTI hakları-
na en geniş yer veren partiydik. Bizim 
için LGBTİ Hakları İnsan Hakları mese-
lesidir. İstihdam, eğitim, sağlık gibi te-
mel haklar başta olmak tüm anayasal 
hak ve özgürlüklerden eşit yurttaşlık 
çerçevesinde yararlanmaları adına ça-
lışmalar yapacağız.

Sizi köpeğiniz ile birlikte ekran 
karşında hem sesli hem işaret dili ile 
çektiğiniz Hayır videonuzla da biliyo-
ruz. Bizlerden sadece sevgi bekleyen 
bu dostlarımızla ilgili çalışmalarınız 
nelerdir?

 En hassas olduğum konulardan 
biri.

Yaşadığımız coğrafyanın en deza-
vantajlı gruplarından biri candostları.
Gayri meşru referandum zamanı se-
simiz sizlerle çoğalmıştı.Amaçlarımız-
dan biri de eşit yaşam hakkına farkın-
dalık yaratmaktı.Bunun çözümü belli.
Can dostlarını sahipli/sahipsiz olarak 
ayıran,onları 'mal 'olarak tanımlayan 
kanunun değişmesi.CHP grubu mil-
letvekillerimiz mecliste defalarca dile 
getirdiler. Nitekim üyesi bulunduğum 
HAYTAP'ta kamusal alanda ciddi ça-
lışmalar yaptı, hala yapıyor.Seçilirsem 
yemin törenine candostum ve onların 
hak savunucuları ile birlikte geleceğim.

O yasayı değiştireceğiz.Belediye-
lerimizde can dostlarına yönelik örnek 
çalışmaların tüm ülkeye yayılması adı-
na da yasal düzenlemeler şart.

 Bazı araştırma şirketlerinin yaptı-
ğı anketlerde HDP baraj altı görünü-
yor. Yüzde 18'lik bir Kürt nüfusu orta-
da iken onların barajı aşmaması milli 
iradeye darbe vurmuş olmaz mı?

HDP, ülkemiz seçmeninin yüzde 
10'unun oyunu almış olan yasal bir 

partidir. Başta Selahattin Demirtaş 
olmak üzere seçmen iradesiyle seçil-
miş milletvekillerinin tutuklu olması 
demokrasi utancıdır. Türkiye OHAL 
koşulları altında, eşit yarışma hakkın-
dan yoksun bir biçimde baskın seçime 
gidiyor. HDP'nin baraj altında kalma-
sı en çok AKP'nin işine geliyor. Çünķü 
normal koşullarda ortak paydası de-
mokrasi olan muhalefet 25 Haziran 
günü meclis çoğunluğuna sahip olacak.
HDP seçmeninin bu oyunu gördüğünü 
ve baskıya direneceğini düşünüyorum.

 Neden Banu Özdemir dersek?
 'Benim bütün ümidim gençliktedir' 

demiştir ulu önder. Türkiye'nin tecrübe 
ile harmanlanmış dinamizme ihtiyacı 
var.

Ben eğitimci bir ailenin kızıyım. 
Akademik bilgilerimi, örgütsel dene-
yimlerimle birleştirmeye gayret ettim 
yıllardır. Siyasetin mutfağında üretme-
yi, ürettiklerimi sokağa taşıdım.Top-
lumsal ihtiyaçlara bu sebeple cevap 
vereceğime inanıyorum.

Etki alanımı yetki ile çoğaltmak ga-
yem. Partime, kentime ve bitap düş-
müş memleketime daha fazla katkı 
koymak için talep açtım.Tüm aday 
arkadaşlarımızın kendine göre iddiası 
var. Ortak iddiamız ise 25 Haziran günü 
sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin bütün 
dağlarında çiçeklerin açtığı bir sabaha 
uyanmak.
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftaya zirvenin 1 puan gerisinde 2'nci 
sırada giren 63 puanlı Altay, evinde 64 puanlı lider Gümüşhanespor ile 
şampiyonluk maçına çıktı. Siyah-Beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrılarak 
şampiyon oldu ve Spor Toto 1. Lig'e doğrudan çıkmaya hak kazandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 
34. ve son hafta maçında Gü-
müşhanespor’u 3-0 mağlup 
eden Altay, sıralamada raki-
bini geride bırakarak 1. Lig’e 
yükseldi.

İzmir Atatürk Stadı’n-
da oynanan karşılaşmanın 
ilk yarısı golsüz eşitlikle ta-
mamlandı. 65. dakikada Mu-
rat Uluç’un golüyle 1-0 öne 
geçen Altay, 69. dakikada 
Furkan Deniz’in golüyle farkı 
2’ye çıkardı. 90 1. dakikada 
Muharrem Cengiz’le penal-
tıdan bir gol daha bulan si-
yah-beyazlı ekip, müsabaka-
dan 3-0 galip ayrıldı.

Gümüşhanespor’da Taner 
Koç, 90. dakikada gördüğü 
ikinci sarı kartın ardından kır-
mızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla puanını 66’a 

çıkaran Altay, takipçisi Gü-
müşhanespor’un 2 puan 
önünde TFF 2. Lig Beyaz 
Grup’u şampiyon tamam-
ladı. Adını Spor Toto 1. Lig’e 
yazdıran Altay’ın rakibi Gü-
müşhanespor, play-off’tan 1. 
Lig’e çıkma mücadelesi vere-
cek.

Müsabakaya Altaylı ta-
raftarlar yoğun ilgi gösterdi. 
Gümüşhanesporlular da ta-
kımlarını yalnız bırakmadı. 
Altay’da Pendikspor maçında 
ayağı kırılan Necdet Kaba da 
müsabakayı sedyede tribün-
den takip etti.

STATTA BÜYÜK COŞKU
Karşılaşmanın bitiş düdü-

ğünden sonra büyük sevinç 
yaşayan Altaylı futbolcular, 
bu coşkusunu taraftarlarıyla 

paylaştı.
Altay’a yenilerek doğru-

dan 1. Lig’e yükselme şansını 
kaçıran Gümüşhanespor-
lu futbolcuları, bazı Altaylı 
oyuncular teselli etti.

ALTAY TEKRAR 1. LİG’DE 
2010-2011’de 1. Lig’den 
düştükten sonra 2014-
2015’te de 2. Lig’e veda 

eden Altay, geçen sezon 3. 
Lig 1. Grup play-off finalinde 

Kocaelispor’u yenerek, 
tekrar 2. Lig’e yüksel-

mişti.
Bu sezon son haf-

taya lider Gümüş-
hanespor’un 1 puan 
gerisinde 63 puanla 
ikinci sırada giren si-
yah-beyazlı ekip, İz-
mir’de ağırladığı rakibini 

3-0 yenerek 2010-2011’de 
veda ettiği 1. Lig’e döndü.

1959’da başlayan Türki-
ye 1. Futbol Ligi’nde İzmir’i 
1982-1983 sezonuna kadar 
kesintisiz temsil eden Altay, 
en üst seviye ligde geçirdiği 
41 yılla bu ligde en fazla mü-
cadele eden takımlar içinde 
bulunuyor.

ŞAMPİYON ALTAY
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İZMİR’İN İȘGALİNİ ÖRGÜTLEYEN 

MUGLALI SiLAH TüCCARI
-

Hasan Tahsin adını alan Osman Nevres’in hayat izini sürerken, dönemin etkili 
gazetelerinden olan ‘İstikâl Savaşı’ nın 19 Mayıs 1919 Pazartesi nüshasına ulaştım. 

''İzmir’e Yunan’ı saldırtan ka-
ranlık adam'' haberi, sürmanşet 
girilmişti. 

Silah tüccarı Basil Zaharoff 
1849 yılında Muğla'da (Menteşe) 
doğmuştu. Sonrasında, ailesiyle 
birlikte İstanbul'a göçüp Tatav-
la'da yaşamaya başlamışlardı. 
Dönemin Avrupasında 'esraren-
giz milyoner' olarak bilinen şahıs 
Anadolu Rumlarından biriydi. 

Gençlik yıllarında, Galata 
meyhaneleri tarafında çalışan 
Zaharoff, birçok dili, kendini an-
latacak kadar öğrenmişti. Amcası 
yaşlanınca, kumaşçı dükkanının 
idaresini ele aldı. Gerekli bağ-
lantıları kurup, dükandaki tüm 
kumaşları devredince parayı alıp 
İngiltere'ye kaçtı. Times Gazete-
si'nin 14 ve 17 Ocak 1873 tarihli 
nüshalarında, Zaharoff'un dolan-
dırıcılıktan tutuklandığı haberleri 
yer almıştı. Artık zengin bir insan 
olan dolandırıcı, kefaletle serbest 
bırakıldı. 

Zaharoff'un, bu olaydan bir 
yıl sonra Atina'ya gittiği basında-
ki haberlerden anlaşılıyor. Yunan 
hükümet üyesi Skulidis aracılığı 
ile İngiliz silah fabrikası Norden-
felt'in temsilciliğini alması yeni 
dönemin başlangıcı oldu. 

1877 yılında, silah tüccarının 
yıldızı iyice parlamıştı. Yunanis-
tan'a, Rusya'ya ve Osmanlı'ya, 
aynı anda silah satıyordu. I. Dün-
ya Savaşı arefesinde, İngiltere, 
Fransa ve Almanya'daki başka 
silah fabrikaları ile de ortaklıklar 
kurmuş, kimilerinin yönetimini 
ele geçirmişti. 1. Dünya savaşı 
yıllarında, müttefik güçlerin silah 
ve mühimatının büyük çoğun-
luğu Basil Zaharoff'un fabrika-
larından temin edilmişti. Ancak, 
Zaharoff, fırsatını bulduğunda, 
karşı tarafa da silah satmaktan 
çekinmemiştir. Çanakkale sa-
vaşında İngiliz gemilerini vuran 
toplar'da Zaharoff'un fabrikala-
rından satın alınmıştı. 

Fransız Milli Bankası'nın yö-
netimine de giren Zaharoff, mec-
liste tartışmalara neden olmuştu. 
Fransız yasalarına göre, yurttaş 
olmayan bir insan Milli Banka'nın 
( Merkez Bankası ) yönetimine 
giremezdi. Basil Zaharoff'un '' 
Lejyon Danör '' madalyası alması 
uzun zaman almamıştı. 

İzmir'in işgali hamlesinin İn-
giliz planı olduğu ve özellikle 
İtalyanların önünü kesmek için 
uygulandığı bilinmektedir. Ana-
dolu'da doğup İngiltere ve Yu-
nanistan'da semiren Zaharof'un 
burada aktif olması hayatın akı-
şına uygun bir gelişmedir. Döne-
min İngiltere Başbakanı ile savaş 
yıllarının Mühümat Bakanı'nın 
aynı kişi olması silah tüccarının 

işini kolaylaştırmıştır. 
Basil Zaharoff, bir yandan 

Lloyd George diğer yandan Veni-
zelos ile anlaşarak, İzmir'in işgal 
plânlamasını yapmıştır. İngiltere 
Başbakanı'nın resmi danışmanı 
hüvviyetine sahip uluslararası 
silah tüccarı için daha iyisi ola-
mazdı. The Union Parisienne 
bankasını da satın alan Zaharoff 
mali sermaye ile ilişkilerini güç-
lendirmişti. 

Paris Konferansı'nın arka plâ-
nında, Basil Zaharoff ve diğer si-
lah tüccarları ile Avrupa'nın ban-
kaları vardı. Zaharoff bu sınıfın 
temsilcisi pozisyonundaydı. Sa-
vaş sonunda Yunan hükümetinin 
Zaharoff'a 4 milyon sterlin borç-
landığı bilinmektedir. Anadolu 
savaşının Yunan tarafına, günde 
10 milyon drahmiye mâl olduğu 
kayıtlara geçmiştir. 

Yunan tarihçi Dimitri Kitsikis 
'' Yunanistan'a, İzmir'i işgal etme 
izni, Sir basil Zaharoff ve Veni-
zelos'un ısrarı üzerine Wilson, 
Lloyd George ve Clemenceau ta-
rafından verilmiştir'' diyordu. 

Zaharoff'un biyografisini ya-
zan gazeteci Richard Lewinshon, 
konunun ayrıntılarını çok detaylı 
olarak vermiştir. 

Yararlanılan kaynaklar : - 
İstiklal Savașı Gazetesi 19. Mayıs 

1919 nüshası - İzmir İșgalinin Gizli 
Mimarı Basil Zaharroff Kimdir? , 
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